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ΜΠΣ: «Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία» 

 

 
 

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί το 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο: «Πόλη και Περιβάλλον. 

Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία».  

 

Αντικείμενο του ΠΜΣ «Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία» 

είναι: 

α) η ανάλυση και διάγνωση του αστικού χώρου και των περιβαλλοντικών προβλημάτων 

β) η κοινωνική, περιβαλλοντική και αισθητική παρέμβαση σε μικρο/μακρο επίπεδο, όπως 

γειτονιές, συνοικίες, κοινότητες και περιφέρειες 

γ) η σύνθεση μεταξύ της επιστημονικής ανάλυσης και διάγνωσης του χώρου και του 

περιβάλλοντος καθώς και των πολιτικών και αισθητικών παρεμβάσεων στα επίπεδα της 

κοινωνίας των πολιτών και του κράτους 

δ) η δημιουργία νέων θεωρητικών μοντέλων και μεθόδων ανάλυσης για τα αστικά και 

περιβαλλοντικά προβλήματα. 

 

Στόχοι του ΠΜΣ «Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία» είναι: 

α) η εκπαίδευση ερευνητών και επιστημόνων ως προς την ανάπτυξη της ικανότητας 

σύνθεσης κοινωνικών και χωρικών / περιβαλλοντικών φαινομένων 

β) η διεπιστημονική διεύρυνση των σύγχρονων αστικών / περιβαλλοντικών προβλημάτων με 

κοινωνιολογικές, ψυχολογικές, χωρικές και αισθητικές μεθόδους 

γ) η ανάπτυξη της εγρήγορσης της κοινωνικής συνοχής, της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς 

και του κοινωνικού κεφαλαίου με την εφαρμογή παρεμβατικών και κλινικών μεθόδων 

δ) η εκπαίδευση στελεχών της διοίκησης, αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεων σε θέματα 

αστικού χώρου και περιβάλλοντος. 

 

Το ΠΜΣ απονέμει: 

1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Πόλη και Περιβάλλον. 

Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία» 

2. Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στην «Κοινωνιολογία».  



Στο ΠΜΣ, για τη λήψη του ΜΔΕ, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: 

− Σχολών Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, 

− Σχολών Πολεοδομίας, Αρχιτεκτονικής, Αρχαιολογίας και Γεωγραφίας, 

− Σχολών Περιβάλλοντος, 

− Σχολών Ιατρικής, Ψυχολογίας, Νοσηλευτικής και Κοινωνικών Λειτουργών, Σχολών 

Καλών Τεχνών 

− Σχολών Νομικής και Διοίκησης 

ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 

σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. 

 

Ως υποψήφιοι διδάκτορες γίνονται δεκτοί κάτοχοι του εν λόγω ΜΔΕ ή άλλων συναφών ΜΔΕ 

ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ύστερα από 

συνεκτίμηση των ουσιαστικών και τυπικών προσόντων και του σχετικού επιστημονικού και 

καλλιτεχνικού έργου τους. 

 

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε δεκαπέντε (15) άτομα 

ανά ακαδημαϊκό έτος. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο πρώτα 

διατίθενται για τη διεξαγωγή των μαθημάτων και το τρίτο για έρευνα/πρακτικά προγράμματα 

και συγγραφής της μεταπτυχιακής εργασίας. 

 

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ χρησιμοποιούνται οι κτιριακές εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια και 

ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

Πηγή χρηματοδότησης του ΠΜΣ είναι τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών (3.000 

ευρώ σε 2 δόσεις). Το ΠΜΣ είναι δυνατόν να έχει συμπληρωματικά έσοδα από χορηγίες, 

ερευνητικά προγράμματα και προσφορά υπηρεσιών. 

 

Σε φοιτητές/ήτριες είναι δυνατόν να χορηγηθούν υποτροφίες μετά από την απόφαση των 

αρμοδίων οργάνων για την λειτουργία του παρόντος ΠΜΣ, ή απαλλαγή από τα δίδακτρα για 

κοινωνικούς λόγους, ή ανάληψη συγκεκριμένων υποχρεώσεων στο ΠΜΣ ή στο Τμήμα 

Κοινωνιολογίας. 


